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053 4304 304  
extramakelaars.nl

Jouw huis verkopen? 

Erik helpt je graag om het maximale 

uit de verkoop te halen!

KENNIS VAN 
EN HART VOOR 
BOEKELO

Coop
altijd dichtbij
• gratis parkeren

• PostNL servicepunt

• verse jus sap-machine

• zelfscan

• stomerij

• zelfzorggeneesmiddelen

• brood/banket   

Bakkerij Nollen

Coop Boekelo
Beckumerstraat 13
053-4281436
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te delen? Laat het ons weten. Jouw inbreng 
wordt zeer gewaardeerd!
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Susanne Harperink
06 - 1714 4265

Estelle Vultink
06 - 2064 3476

Joyce Vorsteveld
06 - 1222 6052
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BOEKELOOS
Boekeloos is een uitgave van Stichting 
Dorpsraad. Wij brengen algemeen nieuws 
zoals het maandelijkse verslag van de 
Dorpsraad. Daarnaast delen wij boeiende 
verhalen en nieuws voor - en door - de 
inwoners van Boekelo en omstreken.
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WORD JIJ ONZE NIEUWE 

COLLEGA?
B E N  J E  1 4  J A A R  O F  O U D E R

E N  O P  Z O E K  N A A R  E E N  B B A A N ?
 

Z O A L S  I N  D E  A F W A S ,  B E D I E N I N G  O F
S C H O O N M A A K ?  

 
S O L L I C I T E E R  D A N  N U  S N E L  B  R E S O R T  B A D

B O E K E L O
 

G O E D E  L O N E N .  L E U K E  C O L L E G A ' S .  F L E X
W E R K TD E N

 
S T U U R  E E N  E M A I L  N A A R :  H R M @ S H E E T Z . N L  

O F  B E L  N A A R :  ( 0 5 3 ) 4 2 8 3 0 0 5

 W W W . S H E E T Z . N L / R E S O R T B A D B O E K E L O /
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VAN DE REDACTIE

En zo staat de zomer alweer voor de deur. Lekker genieten van de zon in Boekelo: in eigen 
tuin, ons mooie buitengebied of op het terras in het dorp. Die zitten weer steeds voller. Een 
fijn gezicht, als vanouds. 

Ook als vanouds waren het Pinksterfestival en Soundgardens, waar we op Tweede Pinkster- 
dag van konden genieten. En dat werd volop gedaan. Het was gezellig druk in het dorp en 
ook de tuinen waar bands optraden werden goed bezocht. 

Maar er zal ook wat veranderen in het dorp. Zo zijn Thijs en Daan Deters druk bezig met de 
verbouwing van Fleur de Sel, zodat ze na de zomer hun nieuwe restaurant Breurs kunnen 
openen. En ook bij cafetaria Het Spoor zal er iets veranderen. In ‘10 vragen aan…’ van deze 
maand vertelt Elly ten Asbroek dat zij en Henk na 36 jaar het stokje gaan overdragen aan 
een ander stel. We wensen Henk en Elly toe dat ze heerlijk kunnen gaan genieten van hun 
vrije tijd. 

Ook voor de leerlingen van groep 8 zal er iets veranderen. Zij verruilen hun vertrouwde dorps-
school voor de middelbare. In deze Boekeloos nemen we, net als ieder jaar, afscheid van 
‘onze groep 8-ers’. Heel veel succes en vooral plezier op de middelbare school!

Na de zomervakantie zal ook het sport- en cultuurhart van Boekelo, Usselo en Twekkelo 
eindelijk gaan kloppen en kunnen we met z’n allen trots zijn op het resultaat. In de week van 
29 augustus t/m 3 september zijn er allerlei activiteiten voor de ‘inwijding’ van de hal en op 
zaterdag 24 september is de officiële opening.

Maar voor het zover is wensen we iedereen een hele fijne zomervakantie. Geniet ervan!  
Dat doen wij ook. We zijn er in september weer.

De redactie

Coverfoto: Ruben van Dijk 
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

DOOR: ANDRÉ DE BOER EN BEN TER STAL

Op het moment van schrijven is net bekend geworden dat er een coalitieakkoord is in de 
gemeente Enschede en wie het college van B&W gaan vormen. 

De nieuwe Stadsdeelcommissie West heeft een busrit door Boekelo en Usselo gemaakt. 
Een goede gelegenheid voor de Dorpsraad om kennis te maken en tegelijkertijd een aantal 
actuele zaken onder de aandacht van de nieuwe raadsleden te brengen en het MFA De 
Zweede te laten zien.

Energietransitie
De energietransitie is een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. De vorige Dorpsraad 
is hier druk mee bezig geweest en heeft een groot dossier hierover nagelaten. In de interne 
vergadering van 14 juni hebben we het dossier doorgenomen. We gaan nu in gesprek met 
de nieuwe procesregisseur energietransitie van de gemeente Enschede over de vervolg-
stappen en de mogelijke inbreng van de Dorpsraad.

Noordtak Betuwelijn
Op de plaats waar de geplande Noordtak de Beckumerstraat kruist (bij de T-splitsing met de 
Hollinkweg) zijn spandoeken met ‘Stop de Noordtak’ geplaatst. Op verzoek van de Dorps-
raad is de bus met de Stadsdeelcommissie hier ook langs gereden zodat de raadsleden 

Van links naar rechts: Stefan Olink, Irene Meijer, Bart Stokkers, Wendy te Lindert, Ton de Vries, 
André de Boer, Ben ter Stal, Edith Robers-Janssen en Monique Voulon. 
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Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals: 

 Stucwerk (behang- of sausklaar) 
 Renovatie 
 Spackspuitwerk / Sierpleister 
 Airless latex spuiten 
 Gevelwerkzaamheden 
 Restauratie 

 

OOookk  vvoooorr  vvaakkkkuunnddiigg  aaddvviieess  kkuunntt  uu  bbiijj  oonnss  tteerreecchhtt  
 

www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl 
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kunnen zien wat voor impact de Noordtak heeft op het Boekelose landschap. Verder heeft 
het Staatstoezicht op de Mijnen aangekondigd binnenkort naar Haaksbergen te komen 
om over de zoutcavernes te praten. Daar willen ze het dan ook hebben over de door ons 
ingebrachte problematiek van instabiele cavernes in relatie tot laagfrequente trillingen ver-
oorzaakt door zware goederentreinen. De verwachting is dat het ‘Nut en Noodzaak’-onder-
zoek, dat momenteel wordt uitgevoerd, eind juni in de Tweede Kamer wordt behandeld en 
openbaar wordt.

Carillon
Na een tijd zonder het klingelende geluid van het carillon in het centrum van Boekelo waren 
de klanken met Pinksteren weer te horen. De oplettende luisteraar viel op dat er nieuwe  
melodieën te horen waren. Een aantal omwonenden vond het geluid wel wat hard. Later 
in de week bleek er toch weer een storing te zijn. Dit alles is onder de aandacht van de 
Dorpsraad gebracht en we gaan na hoe het nu verder moet met het carillon. Wordt vervolgd.

Scooteroverlast
De gemeente heeft gereageerd op onze vragen over scooteroverlast en meldt dat bij  
parkeren de volgende regels gelden voor de gebruikers: “Bromfietsen en snorfietsen moeten 
op het trottoir geplaatst worden, mits deze het voetverkeer niet hinderen. Het plaatsen van 
scooters langs de weg, in parkeervakken of in fietsenstallingen is niet toegestaan.” 
Verder meldt de gemeente: “In principe hanteren alle aanbieders de einderits-foto en  
het ‘3-strikes-you’re-out principe’. Indien een gebruiker overlast veroorzaakt en op de einde-
rits-foto blijkt het deelvoertuig inderdaad verkeerd geparkeerd te zijn, wordt hij/zij de eerste 
keer hierop aangesproken. Bij een tweede melding krijgt de gebruiker een boete en bij een 
derde melding wordt de gebruiker verwijderd van het systeem. Het is daarom ook belangrijk 
dat de meldingen en klachten gericht worden aan de deelvervoeraanbieders zelf. Zij kunnen 
de meldingen afhandelen en indien nodig gebruikers opvoeden”.

De gemeente werkt aan een vergunningensysteem voor deelvervoeraanbieders. Daarnaast 
wordt gewerkt “aan een dekkend netwerk van deelmobiliteithubs; fysieke plekken in de open-
bare ruimte waar deelmobiliteit geparkeerd moet worden”. Daarmee hoopt de gemeente de 
parkeeroverlast van deelvoertuigen te voorkomen.

Renovatie Boekelosestraat
Hierover meldt de gemeente: “Door capaciteitsproblemen en andere prioriteiten hebben we 
te maken met een vertraging in het proces renovatie Boekelosestraat. Daarnaast willen we 
het proces zorgvuldig doen en dit kost meer tijd dan gedacht. 
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BOVAGBOVAG

Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

PRETTIGER
OP WEG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE

AUTOBEDRIJF
HULSCHER
B O E K E L O

�
�
�
�
�
�
�
�

Bosch car service
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Excuses dat u als Dorpsraad hier niet proactief over bent geïnformeerd. We komen binnen-
kort met een plan van aanpak. Deze wordt door een externe partij gemaakt”.
 
In het verlengde hiervan (letterlijk en figuurlijk) hebben bewoners van de Beckumerstraat 
via een brief aandacht gevraagd voor de veiligheid en leefbaarheid van de straat bij het 
Stadsdeel Management West en de nieuwe Dorpsraad. Een onderwerp dat al in 2019 aan 
de orde is gesteld. Wij hebben hierover direct contact opgenomen met de gemeente en we 
zullen de ontwikkelingen volgen en zo nodig actie ondernemen.

Visie Dorpsraad op Integraal Kind Centrum (IKC)
In deze Boekeloos staat een ingezonden artikel over de ambitie om in de toekomst de 
scholen en kinderopvang onder te brengen in een Integraal Kind Centrum (IKC). Het com-
bineren van onderwijs en kinderopvang om te komen tot een IKC is het gemeenschappelijk 
initiatief van de scholen en Humankind. De huisvestingskeuzes liggen uiteindelijk bij school-
besturen in samenwerking met de gemeente Enschede.
 
Als Dorpsraad volgen wij relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving. Wij pro-
beren dan altijd de grotere samenhang van thema’s te zien en daarover te communiceren 
met het dorp. Denk hierbij aan het proces rondom ‘De Droom van Boekelo’: kompasvisie 
2020-2030 (https://www.boekelo.info/dorpsraad-boekelo/dorpsplan). In deze visie, die na 
diverse gesprekken met inwoners van en organisaties in Boekelo begin 2020 openbaar is 
gemaakt, staat in de paragraaf ‘Scholen’ onder andere dat De Zweede of Tesinkweide mo-
gelijke locaties kunnen zijn voor het IKC (toen nog ‘uni-locatie’ genoemd). Ook de huidige 
Dorpsraad is van mening dat het fenomeen IKC in deze tijd niet meer weg te denken is. Het 
handhaven van kleine scholen zal in de toekomst om verschillende redenen niet haalbaar 
zijn. Dat, gecombineerd met de ontwikkeling dat de huidige gebouwen niet toekomstbe-
stendig zijn, maakt wat ons betreft de keuze voor samenwerking binnen één IKC op één ge-
zamenlijke locatie logisch. Dat nu wordt ingezet op de locatie bij De Zweede komt doordat 
deze grond eigendom is van de gemeente Enschede waardoor sneller zou kunnen worden 
gestart met het maken van de plannen en de bouw van het IKC.    
Het is altijd lastig om het iedereen naar de zin te maken. Als de locatie eenmaal definitief 
vastligt zal de Dorpsraad al het mogelijke doen om bij de realisatie zoveel mogelijk rekening 
te houden met geuite punten van zorg.

Contact met de Dorpsraad
Mocht je iets willen vragen of mee te delen hebben dan kun je ons bereiken via dorpsraad@
boekelo.info. Het volgende maandelijkse spreekuur is 12 juli om 19.00 uur in De Zweede. Als 
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www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu

Je passie ONTDEKKEN 
talent ONTWIKKELEN 

doelen BEREIKEN
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je op het spreekuur wilt komen moet je dit vooraf melden via ons bovenstaande mailadres.

Openbare vergadering Dorpsraad
De eerstvolgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 19 juli om 20.00 
uur in De Zweede. Voor de agenda zie: https://www.boekelo.info/dorpsraad-boekelo/ 
agenda-komende-vergadering/ .

Klachten melden openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte of andere overlast kun je melden via ‘Slim Melden  
Enschede’: https://enschede.slimmelden.nl

ENQUÊTE DRAAGVLAK INTEGRAAL KIND CENTRUM  
BOEKELO/USSELO

Vanuit OBS Molenbeek, KBS Marcellinus en Humankind Kinderopvang zijn de ouders van 
de (huidige) leerlingen geïnformeerd dat de ambitie bestaat om gezamenlijk toe te werken 
naar een toekomstgericht en duurzaam Integraal Kind Centrum (IKC) voor alle kinderen 
van 0 tot en met 12 jaar uit Boekelo, Usselo en omstreken. Door middel van een enquête 
willen we graag uitvragen wat het draagvlak is voor deze plannen.  

Aangezien wij merken dat niet alle dorpsbewoners op de hoogte zijn van de plannen om-
trent het Integraal Kind Centrum Boekelo/Usselo, geven wij eerst een inleiding over het 
onderwerp van deze enquête.

Om te komen tot een Integraal Kind Centrum (IKC) voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar 
uit Boekelo, Usselo en omstreken willen OBS Molenbeek, KBS Marcellinus en Humankind 
Kinderopvang vervangende nieuwbouw realiseren op een unilocatie in Boekelo in de pe-
riode 2026-2030. Het doel is om in 2026 de schop in de grond te zetten. Voor de unilocatie 
waren er vier locaties om uit te kiezen. Er is gekozen voor locatie De Zweede. Deze locatie 
is unaniem gekozen door zowel de scholen, de kinderopvang, de Dorpsraad Boekelo en de 
Buurtkring Usselo. De gemeente moet formeel nog met deze locatie instemmen.

Wat betekent dit concreet?
Naar aanleiding van deze berichtgeving hadden wij enkele vragen en zorgen waarover wij 
met OBS Molenbeek (Boekelo) en de Dorpsraad meermaals in overleg zijn gegaan. Wat 
betekent het namelijk concreet?
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Karen Hof
06 81454362

Niet zoals het ‘hoort’,  
maar zoals jij het wilt.

hofuitvaartzorg.nl
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Concreet houdt het in dat er een zeer groot schoolgebouw op het grasveld tussen de 
sporthal van De Zweede en de Boekelosestraat (tegenover Grolsch) komt. In dit gebouw 
komen OBS Molenbeek Boekelo en Usselo (samen 289 leerlingen), KBS Marcellinus  
(91 leerlingen) en Humankind Kinderdagopvang (54 plaatsen). Ook is er sprake van de  
mogelijkheid er brugklassen bij te realiseren. Alleen de scholen en de kinderdagopvang 
komen samen neer op een gebouw voor ongeveer 430 leerlingen. Daarnaast komt dit  
gebouw te staan buiten het dorp, tussen sporthal De Zweede en Grolsch en op een paar 
honderd meter afstand van zowel de A35 als de N18. Deze locatie verschilt sterk van de 
huidige kleinschalige schoolgebouwen in de dorpskernen Boekelo en Usselo.

Wat is jouw mening over deze plannen?
Naar aanleiding van onze zorgen hierover waren wij benieuwd naar wat ouders en andere 
inwoners van Boekelo hiervan vinden. Uit navraag bij de Dorpsraad blijkt dat zij hierin voor-
namelijk een faciliterende rol vervult en zich hier niet in heeft verdiept. De Dorpsraad vindt 
dat een taak van de scholen. OBS Molenbeek geeft aan dat ze tot nog toe geen negatieve 
reacties heeft ontvangen en verwachten en dat ze daarom ook geen uitvraag doen over dit 
onderwerp. 

Aangezien wij wel negatieve en gelaten reacties opvangen van zowel ouders als andere 
dorpsbewoners, vragen wij ons af of dit beeld correct is. Vandaar dat wij zelf deze enquête 
willen houden om te zien wat het draagvlak voor deze plannen is binnen Boekelo, Usselo 
en omstreken. In deze enquête zouden we naast van de ouders van huidige leerlingen ook 
graag van ouders van toekomstige leerlingen, aanwonenden, ondernemers in het dorp en 
algeheel geïnteresseerden willen horen. Wij proberen uitgebreid de zeer diverse aspecten 
van ons dorp waar dit plan invloed op kan hebben aan bod te laten komen: schoolgaande 
kinderen, verkeersveiligheid, haal- en brengverkeer, zelfstandigheid van de kinderen, leven-
digheid en sociale interactie, commercie in het dorp, etcetera. Mochten wij een onderwerp 
missen dan horen we dat ook graag. Ons e-mailadres is bij de redactie van Boekeloos  
bekend, dus reacties sturen zij naar ons door.

De enquête kan gevonden worden via de QR-code  
of via https://forms.gle/ksjDime7eyPupo4t5 (Google Forms). 

Arnout en Joline Roemers
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Thuys 

Vul je

met bloemen

Bezoek nu 
ook onze 

online bloemist

thuys-boekelo.nl

Thuys
Bloemen, drogist en meer.

Gek van bloemen? Een nieuw geurtje? 
Of Verwen je jezelf graag? Dan ben je bij 
ons aan het goede adres. Middenin het 
mooie Boekelo. Wij staan 6 dagen per 
week voor je klaar. Tot snel!

Welkom bij Thuys

Mis niets!  
Volg onze socials @thuysboekelo

Beckumerstraat 11 | 053 428 2670 | info@thuys-boekelo.nl

Gelegen in het hart van Boekelo 
bevindt zich Beautysalon Lymone. 
Een schoonheidssalon waar sfeer, 

ontspanning en kwaliteit voorop staat. 
Met onze expertise, ervaring en 

hoogwaardige verzorgingsproducten 
laten wij uw huid weer stralen!

Onze behandelingen bestaan 
onder andere uit:

- Schoonheidsbehandelingen
- Wimper behandelingen

- Wenkbrauw behandelingen
- Manicure
- Pedicure

- Ontharen d.m.v. harsen
- Permanente make-up
- Lichaamsmassages

Beautysalon Lymone | Beckumerstraat 24 | 06 38422689 | info@beautysalon-lymone.nl 

Volg ons op Facebook en Instagram!
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NIEUWS VANUIT DE HUISARTSENPRAKTIJK

De vakantie lonkt. Lekker lange warme dagen doorbrengen op een locatie naar keuze.   
Heerlijk. Net als voorgaande jaren zal ook deze vakantie de apotheekhoudende huisartsen- 
praktijk van Boekelo de hele vakantie geopend zijn volgens de normale openingstijden en 
met de bekende huisartsen.

Ik neem zelf een iets langere pauze van het werk en zal de maanden augustus en september 
afwezig zijn. In deze maanden van afwezigheid zal een collega huisarts, Jacolien Drent, mij 
gaan vervangen. Verderop zal zij iets over zichzelf vertellen.

Landelijke actiedag huisartsen
Op vrijdag 1 juli hebben de Nederlandse huisartsen een landelijke actiedag  in Den Haag 
aangekondigd. We vragen aandacht voor vier thema’s die huisartsen aangaan:
• Overloop vanuit andere zorgsectoren en het sociaal domein
• Huisvestingsproblemen
• Drukte in de avond, nacht en weekendzorg
• De noodzaak van meer tijd voor de patiënt
 
Iedereen kan zijn  voordeel doen met  huisartsenzorg.  Een  dichtbij zijnde,  fysiek benader-
bare, kwalitatief hoogstaande, goedkope vorm van zorg. Echter door de hoeveelheid taken 
die op ons bord komen, omdat het elders niet wordt opgepakt wegens kosten of wacht-
lijsten, komen we tijd tekort. Startende huisartsen twijfelen om in deze situatie een prak-
tijk over te nemen, waardoor het systeem nog verder ontwricht. Met de huidige dynamiek 
van marktwerking in de zorg hoeft de huisarts niet te rekenen op hulp van andere markt- 
partijen. Daarom hebben we de minister gevraagd om de regie te pakken en te zorgen dat 
het weer interessant wordt voor jonge huisartsen om een praktijk over te nemen. Het vak is 
te mooi en te waardevol om kapot te laten gaan.

Vervangende collega: Jacolien Drent
Tenslotte stelt de mij vervangende collega Jacolien Drent 
zich nog graag voor. 

Mijn naam is Jacolien Drent. Van 8 augustus tot 1 oktober 
zal ik werkzaam zijn in huisartsenpraktijk de Windmolen. 
Bij de start van mijn huisartsopleiding in 2008 heb ik 
samen met mijn man een aantal maanden in het tuinhuis 
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HEERLIJK STRUINEN OVER HET PINKSTERFESTIVAL

DOOR: ESTELLE VULTINK

Hoe fijn was dat! Eindelijk weer een Pinksterfestival in het dorp! Een beetje slenteren over 
de markt met alleen maar blije gezichten. En het weer deed ook nog eens heel goed mee, 
want op een klein buitje na rond 16.00 uur bleef het droog.

Het eerste dat opviel toen we ‘het terrein’ op liepen is dat de terrassen helemaal vol zaten. 
Zowel bij De Buren als bij Pizzeria Boekelo en Het Spoor. Ook bij Slijterij Gebotteld was het 
lekker druk. Sebastiaan en Monique hadden een voorschot genomen op hun droom om in 
de toekomst Vrijmibo’s te organiseren bij Gebotteld: op hun terras zat iedereen heerlijk aan 
het eigen gebrouwen bier (in samenwerking met Eanske) of een wijntje.

Ook waren er veel stands van ondernemers. Ondernemers van buiten Boekelo maar  
natuurlijk ook uit Boekelo zelf. Zo stond Dennis te glimmen in zijn stand van Thuys en bij 
R&R deden ze hun best om de kleding netjes opgevouwen te houden. Maar dat was eigenlijk 
geen doen omdat er te veel animo voor was. Ook konden we twee nieuwkomers verwel-
komen. Zo stond Niek vol trots in zijn prachtig verbouwde Tegelhuys Twenthe terwijl hij 
veel lof oogstte van nieuwsgierige kijkers en stond Daan Deters nog een beetje onwennig 
in de stand van Breurs. Dit is het nieuwe restaurant dat in het pand komt van Fleur de Sel, 
waarover verderop in deze Boekeloos meer. 

De ballonnenman en de sneltekenaar deden goede zaken en via Joke van het Borduur- 
paradijs, de paling van Heerlijke Paling Boekelo, de heerlijke broodjes van slagerij Wagelaar  
en twee springkussens kwamen we bij de rommelmarkt. En daar waren zo’n beetje alle  

van landgoed De Weele gewoond. We hebben toen volop genoten van de prachtige omge-
ving. Inmiddels woon ik met mijn man en kinderen in Hertme. Ik heb in meerdere huisartsen-
praktijken gewerkt en verheug mij erop om in Boekelo te mogen werken.

Een fijne zomer toegewenst!

Niels van Rozen
Apotheekhoudend huisarts Boekelo
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Boekeloërs verzameld die hun huis in coronatijd hadden opgeruimd en nu met alle overtol-
lige huisraad aan de straat stonden. En eigenlijk is dat waarom we het Pinksterfestival zo 
leuk vinden: je ziet zoveel bekenden en er valt zoveel bij te kletsen. Wat een gezelligheid! 

En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over de stands waar de kinderen je naartoe 
probeerden te lokken omdat je er kon blikgooien, grabbelen of zelfgemaakte koekjes kon kopen.

Eenmaal terug bij het begin was het tijd voor een kopje koffie en daar bleek dat het voor de 
verkeersregelaars hard werken was. Gelukkig waren ze heel standvastig en lieten ze zich 
niet van de kaart brengen, want er zijn altijd mensen die denken dat zij met hun auto of 
fiets wel door de afzetting mogen. We moesten stiekem even lachen om een meneer met 
een accent uit de Randstad die beweerde dat hij aan de Boekelosestraat woonde en er per 
se door wilde. Toen de verkeersregelaar aangaf dat hij om moest rijden, had de chauffeur 
uitgebreide instructies nodig hoe hij moest rijden, want hij had geen idee…

Al met al hebben we ons uitstekend vermaakt en het festival sloot goed aan bij Soundgardens.  
Wat ons betreft mogen dit soort dagen veel vaker georganiseerd worden. Dus beste organi-
satoren: “Dat he-j mooi edoan!”
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Trainen voor een operatie 
Het is bewezen dat hoe fitter iemand de operatie ingaat, hoe beter 
iemand de operatie uit komt. Fysiotherapie Tieberink kan je helpen om je 
conditie te verbeteren voorafgaand aan een operatie. Het programma 
bestaat uit fysieke training onder begeleiding van een van onze collega’s, 
een oefenprogramma voor thuis en advies over aangepaste voeding, 
mentale begeleiding en stoppen met roken en alcohol. 

 

Neem voor meer informatie en/of advies contact met ons op.  
 

www.fysiotherapie-tieberink.nl  |  info@fysiotherapie-tieberink.nl  |  053 – 428 80 11 
 
 
 
 
 

Kinderdagverblijf en Peuteropvang  
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27 
Boekelo

www.humankind.nl

Optimale ontwikkeling 
voor ieder kind.

Buitenschoolse Opvang 
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo
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SOUNDGARDENS BELEEFT PRACHTIGE DERDE EDITIE

DOOR: BERT BENNINK

Eindelijk was het zover, op Tweede Pinksterdag 6 juni vond de langverwachte derde editie 
van het in korte tijd zeer geliefd geworden muzikale tuinenfestival Soundgardens Boekelo 
plaats. 

Na twee prachtige edities in 2018 en 2019 volgden de twee gecancelde edities van 2020 
en 2021, om de bij iedereen bekende reden. In andermans tuin is het onmogelijk om met 
inachtneming van de geldende coronaregels een festival te organiseren. Maar nu mocht 
het weer. Twee jaar lang had muziekminnend Boekelo hier op gewacht. En ze werden niet 
teleurgesteld!

In wederom 12 nieuwe pareltjes van tuinen had de organisatie weer zorgvuldig 12 sympa-
thieke en gezellige bands, duo’s en singer-songwriters geprogrammeerd. In totaal in drie jaar 
zijn er dus al 36 tuinen aangedaan, een teken hoe Soundgardens leeft en wordt gedragen in 
Boekelo. Deze editie was de eerste die samen en tegelijkertijd met het Pinksterfestival werd 
georganiseerd. Zo pakte het Pinksterfestival-publiek nog hier en daar een band mee en kon 
het Soundgardens-publiek nog even over de gezellige markt struinen: win-win!

Publiek, muzikanten, tuineigenaren, vrijwilligers en de pers, iedereen is enthousiast over 
het Soundgardens-concept dat in Boekelo is ontstaan en dat hoogstwaarschijnlijk nog vele 
jaren mee zal gaan. Meer sfeerfoto’s staan op de Soundgardens Facebook-pagina of kijk op  
www.soundgardens.nl.

JA
AR

G
AN

G
 4

4 
| J

U
LI

-A
U

G
U

ST
U

S 
20

22
 | 

N
R.

 4
58

23



Fysiotherapie Oost Nederland
Windmolenweg 42 (medisch centrum Boekelo)

T: 053-4281293 • I: www.fyon.nl

Haaksbergerstraat 858  |  7545 PG  Enschede  |  Tel: (053) 434 16 66

WWW.BENVANHETMOS.NL

DEALER

Service  |  Eigen werkplaats  |  6 dagen per week geopend  |  Maatwerk

Bij ons kunt U tercht voorBij ons kunt U tercht voor
GRAS MAAIERS

TUINHOUT

VERANDA’S

PICKNICKTAFELS

PELLETS

MOLLEN VERDRIJVER

TUINGEREEDSCHAP
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AFSCHEID GROEP 8 MARCELLINUSSCHOOL EN OBS MOLENBEEK

Ook dit jaar gaat er weer een hele groep kinderen de basisschool in Boekelo of Usselo 
verlaten en na de zomervakantie naar de middelbare school. We wensen alle kinderen heel 
veel succes en vooral veel plezier!

Groep 8 Marcellinusschool
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      Architect:                    COURAGE architecten (courage.nl)
      Hoofdaannemer:       AIP partners (aippartners.com)
      Tekenbureau:            Draw Vision Europe(drawvision.nl)  
  

Landmark McDonald’s
Langs de A1 bij Apeldoorn-Zuid.
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Groep 8 OBS Molenbeek Usselo
Karlijn Weustink, Davey Spiele, Lars Nijenhuis, Mylan Middelbos, Sem Pietersen, Robin 
Frauenfelder, Silje Hofste en Andrea Baardink

Groep 8 OBS Molenbeek Boekelo
Bovenste rij van links naar rechts: Tim Beugelink, Storm Welmers, Pepijn Hendriks,  
Syl Hoekstra, Tom Meijer, Ewout Jansen, Arnoud Leusink, Tibbe van der Voort, Liam Moser, 
Jonah Termaat, Sven Koetse, Melvin Bruins, Kalle Holtes en Max van Basten.

Middelste rij van links naar rechts: 
Britt Verhaak, Annelieke 
Boshuis, Florine Rinsema,  
Iris Reuver, Marie Niemans,  
Evi Deen, Elin Posthumus,  
Lisa Floors, Mila Luimes,  
Anne Haak en Rosalie Ludden.

Onderste rij van links naar rechts:
Arda Miran Garikyan, Stijn den 
Held en Sam Moes.

Niet op de foto:  
Floor van den Berg.
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Geen buiten unit !
Geen leidingen aan uw buitengevel
Geen leidingen door uw huis
Geen elektra aanpassingen nodig
Koelen - verwarmen en ontvochtigen
Slechts 2 lucht aan- afvoer gaten door uw buitengevel
Diverse modellen uit eigen voorraad leverbaar
Afmetingen 1010 mm x 550 mm x 1650 mm
Strak Italiaans design
Montage service mogelijk

*

*

MMOONNOOBBLLOOCCKKSSPPEECCIIAALLIISSTT..NNLL

buitenaanzicht

aaiirrccoo  zzoonnddeerr  bbuuiitteenn  uunniitt

plus eventueel een derde boorgat ø 20mm voor condenswater afvoer

ROBEAU v.o.f.   Boekelo       INFO@MONOBLOCKSPECIALIST.NL                                             06 - 514 00 778

buitenaanzicht
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GEZAMENLIJKE SPORTDAG 3 JUNI GROOT SUCCES

3 juni was het dan zover: de gezamenlijke sportdag van OBS Molenbeek Boekelo en Us-
selo en de Marcellinusschool op De Zweede. 

Alle kinderen waren gemixt in groepjes en legden een circuit af van verschillende sport- 
en spelactiviteiten. De groepen 1 tot en met 3 mochten al gebruik maken van de nieuwe 
sporthal. De groepen 4 tot en met 8 waren buiten te vinden op het sportpark. Het weer en de 
sfeer was goed, dus al met al een groot succes! Iedereen die vrijwillig heeft geholpen deze 
dag mogelijk te maken wordt hartelijk bedankt.
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Primera Winters
Zweringweg 222 (winkelcentrum Stadsveld) • 7545 DA Enschede • 053 - 431 01 52

                  … even naar Primera voor
• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten • Tijdschriften • Boeken 
• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW handelingen

Uw schilder voor Boekelo en Buurse.
Wij verzorgen al het binnen- en buitenwerk.

Pollmann komt zelf en rekent een laag uurtarief van
€ 25,00 per uur in zijn aannemingssom.

Privé excl. 9% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.
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BOEKELOOS ZOEKT…

Onze bezorgcoordinator Sonja Heijink is op zoek naar verdelers voor de Boekeloos. 
Dit houdt in dat je de grote stapels Boekeloos die binnen komen van de drukker verdeelt 
in kleinere pakketten voor de bezorgers. Dit doen we elke eerste vrijdag van de maand, 
met uitzondering van januari en augustus, van 9.30 - 10.30 uur bij De Zweede.

Lijkt het je leuk om hiermee te helpen? Stuur dan je reactie naar sonjaheijink@home.nl. 

OPEN TUIN DAGEN TUIN BECKELO

Tuin Beckelo van Lambertus Hoogeveen en Elly Roelvink aan de Beckumerstraat 460 doet 
dit jaar weer mee aan de open tuin dagen. Net als vorig jaar is er buiten een route uitgezet.
Elly: “Op een perceel van 2400 m2 zijn we 10 jaar geleden stukje voor stukje begonnen met 
het aanleggen van een tuin. Van een weide met brandnetels hebben we een siergrassentuin 
gemaakt. Verder hebben we borders op kleur: rood-wit, blauw-wit, blauw-geel-oranje, over-
wegend rood en een geel-witte border. Hoe verder het seizoen hoe meer er bloeit.
De entree is gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld. We zijn geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. In verband met het krappe parkeren aan de openbare weg verzoeken we je om 
met de fiets te komen.”

Je kunt de tuin van Lambertus en Elly bezoeken op 24 juli, 21 augustus,  
18 september en 16 oktober.

THIJS EN DAAN DETERS DOPEN FLEUR DE SEL OM IN  
RESTAURANT BREURS

DOOR: SUSANNE HARPERINK

De container staat voor de deur en de posters met de nieuwe naam hangen in de etalage: 
Fleur de Sel wordt omgedoopt in restaurant Breurs. Ik sprak met, heel toepasselijk, de 
gebroeders Thijs (28) en Daan (24) Deters over hun plannen met het restaurant.

Heerlijk in het zonnetje vertelt Daan over de horeca-familie die ze, inmiddels, zijn, terwijl 
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Thijs voor een kopje koffie zorgt. Daan zelf 
werkt als aankomend sous chef bij Loetje 
en Thijs als sous chef bij Van der Valk. Hun 
jongere zus Hanne werkt in de bediening 
en zal dat straks in restaurant Breurs ook 
gaan doen. En dan hebben ze ook nog een 
zwager die kok is. Alleen oudste zus Nadine 
en de ouders Deters zitten niet in de horeca.  
Ondernemend zijn ze wel, ze hebben alle-
maal een eigen zaak.

Nadine en Thijs wonen al in Boekelo, Daan 
gaat straks boven het restaurant wonen. Nadine had gezien dat Fleur de Sel te koop stond 
en toen is het balletje gaan rollen. Ze zijn eens met de familie om tafel gegaan wat er moge-
lijk zou zijn. Toen bleek dat Thijs en Daan de zaak konden overnemen ging het snel. Inmid-
dels zijn ze druk aan het verbouwen.

Wat zijn jullie plannen met Breurs?
Thijs: “Laten we maar eerst antwoord geven op de vraag die ons het meest gesteld wordt. 
En dat is of de Bookeltjes blijven. Dat is niet zo. We worden echt een à la carte restau-
rant waar je naartoe komt om een hele avond lekker te tafelen. Met een bijpassende wijn.  
Dus geen eetcafé of grill restaurant of iets dergelijks.”

De kaart is seizoensafhankelijk en er wordt gekookt met wat er regionaal te krijgen is. De 
keuken is niet per se Europees. Er zal vanuit verschillende invloeden gekookt worden, zodat 
er voor elk wat wils is. Het is moeilijk om nu al precies te zeggen wat er op de kaart komt te 
staan, dus ga vooral zelf een keer eten bij Breurs.

In het najaar willen Thijs en Daan openen, maar dat is afhankelijk van hoe snel er materialen 
geleverd kunnen worden. Daan: “Eind juni hebben we een nieuwe keuken besteld en afhan-
kelijk van wanneer die geleverd wordt kunnen we kijken wat haalbaar is qua planning. Dat 
geldt natuurlijk ook voor het meubilair dat geleverd moet worden, maar dat gaat waarschijn-
lijk sneller dan de keuken. De verbouwing gaat in ieder geval wel lukken voor september.”

Als het in het najaar zover is dat Breurs open gaat, kom ik zeker nog een keer langs om te 
zien wat het geworden is. En uiteraard komt daarvan ook weer een artikel in Boekeloos.

Thijs en Daan Deters
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KOM NU GRATIS PROBEREN!
aan te vragen via www.TurtL.nl/proberen

TurtL personal training, voor een lang gezond leven!

ONDER BEGELEIDING TRAINEN → VEILIG EN RESULTAAT
ALTIJD OP AFSPRAAK → GEEN WACHTTIJDEN

KORT TRAINEN → MAKKELIJK INPLANNEN
NIET ZWETEN → DUS NIET OMKLEDEN

IMPROVED 
    by

TurtL Oldenzaal
085 - 0220 439
oldenzaal@turtl.nl
Eekboerstraat 62
7575 AZ Oldenzaal

TurtL Enschede
085 - 0220 366
enschede@turtl.nl
Bruggertstraat 350
7545 PJ Enschede
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BOEKELO HEEFT EEN NIEUWE 
SCHUTTERSKONING

Het is een druistige avond in april. Aan de 
bar zitten een paar verdronken kantine- 
bezoekers bij BSC Unisson hun laatste 
biertje naar binnen te slobberen. 

Een van hen recht zijn rug en uit zijn onvrede 
over het niet doorgaan van het jaarlijkse 
pinkstertoernooi. Hij benoemt dat het toch 

wel zonde is van het mooie evenement. Een ander vult hem aan en vraagt zich hardop af of 
er niet een plaatsvervangende activiteit kan worden georganiseerd. Het moet toegankelijk 
zijn en zeker niet te vermoeiend. Gezellig onder het genot van een drankje, de vogel moet er 
aan het einde van de dag af zijn! Het 'Boekeloos Vogelschietkampioenschap' bij De Zweede 
op Eerste Pinksterdag was geboren. 

De koppen werden bij elkaar gestoken en onder bezielende leiding van initiatiefnemer René 
Regterschot werd het plan, onder inmiddels weer nuchtere toestand, tot uitvoering gebracht. 
De familie Aalpol stelde hun shovel ter beschikking en het befaamde duo Okke Roose en 
Frederik Hulscher waren bereid om het evenement als schietmeesters goed te begeleiden. 
Deze werden op hun beurt ondersteund door een tweetal toekomstig schietmeesters. Zet 
achter de bar een paar mooie dames neer en dan wordt het al snel gezellig. 

De opkomst was een stuk of 45 schieters die door de stugge vogel (of misschien het matige 
schieten) ieder zo'n 6 keer mochten aantreden om de vogel van zijn staart, de rechtervleugel, 
de linkervleugel, de snavel en tot slot de romp te ontdoen.

En de winnaars zijn
Uiteindelijk leidde het kampioenschap tot de volgende winnaars:
5e plek, staart:   Frits Hendrix
4e plek, rechtervleugel:  Janneke Logtenberg 
3e plek, linkervleugel:  Nick ten Cate
2e plek, snavel:   Nandine Mansveld
1e plaats en kampioen, romp: Jaap Hilbink

Het was een prachtige dag met uiteindelijk een lekker zonnetje op de achtergrond.
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074 - 250 53 79 
www.leferink-wennink.nl

      Een afscheid
                    naar wens

 

HET LEUKSTE
ADVOCATENKANTOOR

VAN TWENTE...

VIND JE GEWOON 
IN BOEKELO.

Boekelose Stoomblekerij 41  |  7548 ED Enschede      www.advocoeur-morsink.nl

 
Passie voor het recht 
en hart voor de mens. 

Voor ondernemer 
en particulier.

Met een scherp oog 
voor jouw recht.
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KINDERACTIVITEIT CAMINO

In samenwerking met biologisch melkveebedrijf ’n Pol uit Usselo organiseert Camino op 
19 augustus van 14.00 - 16.00 uur een leuke middag voor kinderen waarvan een ouder of 
ander gezinslid kanker heeft of chronisch ziek is.

‘n Pol is een biologisch melkveebedrijf en heeft ervaring in het organiseren van verschillende 
(educatieve) activiteiten. Aanmelden kan bij een van onze vrijwilligers die hieronder vermeld 
staan. Geef dan ook de leeftijd van de kinderen door, dan passen we onze activiteiten hierop 
aan. Voor ouders is er de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken. 

Aanmelden
Kom je ook naar onze kinderactiviteit? Dan kun je je aanmelden bij Ida via 06 - 3744 4466 of 
Marianne via 06 - 8315 8660. Zie voor meer informatie www.ooc-camino.nl.

GRONDVERONTREINIGING: WIE KAN ONS HELPEN AAN INFORMATIE?

DOOR: HERMAN VAN DER HORST 

De meeste inwoners zijn inmiddels vermoedelijk op de hoogte van de problemen met 
grondverontreiniging in de buurt van de wadi’s achter het voormalige bedrijf BSB/Texoprint. 
Zeker na de door de gemeente belegde vergadering bij De Buren op 12 mei jl.

De Historische Kring probeert vanuit zijn bibliotheek en archief de gemeente te helpen met 
de vraag waar en hoe deze zogenaamde fluorocarbon derivaten daar terecht zijn gekomen 
om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen. 

De avond werd er nog gezellig even gedronken en gelachen met een paar bekende  
‘Boekelose nozems’ achter de bar. De volgende middag werd schutterskoning Jaap onder 
zeer professionele begeleiding achterop een ronde kar rondgeleid om zijn suprematie  
te tonen. Een prachtige bekroning op een zeer geslaagd evenement. Een onmeunig mooie 
dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Hopelijk tot volgend jaar!
Vogelschutzverein Bookel
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Haafkes bouwt.

Goor | Deventer haafkes.nl

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

Gespecialiseerd in: 
- Taarten -Cupcakes - Koekjes

MijnVrolijkeTaartjeshoek

MijnVrolijkeTaartjeshoek

06-41439510

Voor iedere gelegenheid wat lekkers!
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10 VRAGEN AAN… ELLY TEN ASBROEK

DOOR: INGRID KLEINSMAN

In de nieuwe rubriek ‘10 vragen aan’ vertelt een inwoner van Boekelo zijn of haar verhaal. 
Zo leren we elkaar beter kennen. Dit keer is het de beurt aan Elly ten Asbroek, die samen 
met haar man Henk cafetaria en eetcafé Het Spoor runt.

Wie ben je?
Ik ben Elly ten Asbroek en samen met mijn man Henk run ik cafetaria en eetcafé Het Spoor. 
Ik ben best wel nieuwsgierig, wil graag weten hoe iemand in elkaar steekt. Vroeger was ik 
heel bescheiden, maar nu niet meer zo, dat is voorzichtig een beetje verdwenen.

Wie weet er meer en kan ons helpen?
Oudere inwoners van Boekelo weten wellicht meer over deze plek 
en kunnen eventueel een bijdrage leveren door meer informatie te 
geven over de volgende onderwerpen:
•  Waar is “Het Eendegat” precies gesitueerd? Dit was een  

kuil achter de fabriek, waarin het meest beroerde afval werd 
gestort (zie foto). “Het Eendegat” of “De Eendevijver” is al 
minstens 30 jaar geleden gesaneerd. Indien er echter volgens 
de meest recente onderzoeksmethoden PFAS gevonden 
wordt, lijkt deze plek de meest aangewezen.

•  Zijn er toepassingen van producten bekend in ververij, drukkerij of veredeling, die een 
oorzaak kunnen zijn van de verontreiniging? Normaal is alleen bekend het permanent 
waterafstotend impregneren/foularderen van regenkleding en tentendoek.

Informatie over deze onderwerpen, die uiteraard vertrouwelijk zal worden behandeld,  
ontvangt de Historische Kring Boekelo graag. Stuur een e-mail naar info@historische- 
kring-boekelo.nl t.a.v. H. van der Horst of bel: 06 - 2846 2179.

Heb je vragen?
Heb je zelf vragen over het bodemonderzoek, dan kun je die bij de gemeente Enschede 
stellen door te mailen naar bodeminfo@enschede.nl. De gemeente zou omstreeks deze tijd 
met nadere resultaten komen van het meest recente grondonderzoek.
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Uw Schilder in Twente 

 
Ook voor glas-, wand- en 

vloerafwerking! 

 
 

Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand. 

Zo houdt u de jaarlijksekosten in de hand en uw huis of bedrijfspand 
staat er met het buitenschilderwerk contstant keurig bij. 
Een representatief geheel passend bij uw wensen en budget. 

De schilder valt onder het lage 9% btw-tarief voor woningen 
ouder dan 2 jaar. 

Ook permanent laag btw voor arbeidskosten op glaszetten m.b.t. 
verwijderen en herplaatsen van isolerende beglazing aan woningen 
ouder dan 2 jaar. 
Op de materiaalkosten beglazing blijft een btw-tarief van 21%. 

Vraag ons naar de voorwaarden en voor meer informatie zie onze 
website: www.barinkschilderwerken.nl 

Wij brengen vrijblijvend een offerte uit. 

 
Barink Schilderwerken 

  Loodsstraat 18  
7553 ED Hengelo 
Tel: 074 - 2783436 
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl 
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Waar woon je in Boekelo?
Wij wonen bij ons eetcafé aan de Beckumer-
straat, midden in het dorp. 

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik heb eigenlijk twee functies: ik werk bij 
Het Spoor én bij Zorggroep Manna. Beide 
rollen geven me veel voldoening. Bij Het 
Spoor werk ik al jaren, in de zorg ben ik gaan 
werken nadat mijn beide ouders waren 
overleden. Zelf was ik toen 50 jaar en ik 
dacht: “voor welk oud mens kan ik nu gaan 
zorgen?” Zo ben ik bij Zorggroep Manna 
terecht gekomen waar ik 12 uur in de week werk met dementerenden. Ik heb daarvoor wel 
eerst een opleiding moeten volgen en dat viel me best zwaar. Want laten we eerlijk zijn: als 
je 50 bent, zijn je hersenen ook niet meer zo flexibel. Maar gelukkig heb ik de opleiding voor 
verzorgende op niveau 2 kunnen afronden. Overigens met veel hulp van de meiden hier bij 
Het Spoor. Zowel het werk bij Manna als bij Het Spoor doe ik met veel plezier. Het lijkt op het 
eerste oog misschien heel verschillend, maar eigenlijk is het dat niet. Ik probeer zowel bij 
de bewoners als bij de gasten een glimlach op het gezicht te krijgen. Om zeg maar samen 
een dansje te maken. En dat lukt vooral als ik goed luister. En juist dat heb ik door de jaren 
heen wel geleerd en kan ik nu dus op verschillende plekken toepassen. En ach, zoals ik net 
al zei: zo heel verschillend is het ook weer niet, behalve dan dat de mensen hier bij Het Spoor 
zelfstandig eten en ik ze bij Manna moet helpen.

Hoe lang woon je hier al en ben je van plan hier lang te blijven wonen? 
In 1986 hebben we de cafetaria van de familie Zendman overgenomen. Samen met Henk en 
onze beide zoons van een half en anderhalf jaar oud ben ik toen in Boekelo komen wonen. De 
bedoeling was dat ik de eerste 5 jaar zou meewerken in de cafetaria om daarna iets anders 
te gaan doen, maar dat is dus inmiddels 36 jaar geleden. Overigens gaan we binnenkort wel 
samen iets anders doen: per 1 augustus stoppen we met Het Spoor en gaan we verhuizen 
naar de Mr. de Wolfstraat. Naar een fijn huis, gelijkvloers en met een tuin. We verheugen ons 
op de verhuizing, ook omdat we weten dat er een jong stel is dat Het Spoor van ons gaat over-
nemen en het een cafetaria blijft. Dat is voor ons heel fijn. Het voelt goed. Wij hebben het jaren 
met veel plezier gedaan, maar nu is het aan jonge mensen om er met volle energie tegenaan 
te gaan. Wij stoppen en gaan daarom dus ook verhuizen. Henk en ik zeggen nu wel eens tegen 
elkaar: “we gaan weer op onszelf wonen”. En gelukkig doen we dat in Boekelo! 

Elly “in de spiegel” die in 1996, ter ere van het 
10-jarig bestaan, is aangeboden door een 
groep stamgasten van Het Spoor.
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    Alles voor uw computer 
   Het vertrouwde adres in Boekelo 

 
Computers op maat gemaakt 

 
 Reparatie       
 Printers 
 Aanleg van netwerk, telefoon 
 Verkoop computers 

 
 

Beckumerstraat 151  7548BD Boekelo Mob 0643107802, 
Info@schoenmaker.it, www.schoenmaker.it 
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Wat vind je mooi van Boekelo? 
Ik vind heel veel mooi van Boekelo. Dat het een warm dorp is, dat er veel nieuwe mensen 
zijn komen wonen, dat er veel wordt georganiseerd voor ouderen, dat het prachtige sport-
verenigingen heeft, dat de buurtbus rijdt dankzij vrijwilligers en dat de winkels weer bemand 
worden door jonge mensen. Dat alles houdt het dorp leuk. En natuurlijk dat er in Corona-tijd 
heel veel mensen zijn geweest die een keer vaker iets bij ons te eten haalden. Dat toont voor 
mij de waarde van het dorp. 

Wat zou je willen veranderen in Boekelo? 
Ik zou meer woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens willen en meer betaalbare  
woningen voor jongeren. En verder zou ik niets willen veranderen. 

Waar komen we je tegen in Boekelo?
Bij Het Spoor natuurlijk, maar ook als ik aan de wandel ben in het dorp. En als ik op vrijdag-
morgen met de Boekelopers aan het hardlopen ben. We verzamelen tegenwoordig altijd bij 
De Zweede en als we dan met ons vaste groepje lekker aan het trainen zijn, zien we soms dat 
de Boekeloos wordt bezorgd en dat geeft me dan een heel mooi vooruitzicht. Fijn om na de 
training met een voldaan gevoel thuis te komen en het nieuws van Boekelo te kunnen lezen. 

Doe je nog iets voor Boekelo? 
Niet veel. Ik doe geen vrijwilligerswerk, ik ben gewoon graag aan het werk bij Het Spoor en 
bij Zorggroep Manna en daar heb ik genoeg aan. Volgens mij ben ik wel een tevreden mens. 
Hoewel ik thuis nog wel eens kan lopen mekkeren over kleine “zeurdingen” die nergens over 
gaan. Maar gelukkig is dat de laatste jaren eigenlijk ook wel minder geworden. Dan denk 
ik: “ach, het is toch ook helemaal niet de moeite waard om hier nu over te zeuren”. Ik ben 
dankbaar dat ik samen met Henk in goede gezondheid binnenkort kan verhuizen naar een 
fijn huis in Boekelo. 

Wat mis je in Boekelo 
Niet veel. Wat er is, daar ben ik blij mee. En als ik af en toe wel eens naar de stad moet en 
daarna terug kom in Boekelo dan denk ik: “Hè, heerlijk is het hier, ons kent ons en klaar is het”. 
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www.buitenhoff.nl

LEFERS TEN DAM
Lid Register Belastingadviseurs 

Kantoor Boekelo Kantoor Beckum
Mr. G.J.H. Lefers RB A.J.H. ten Dam RB
Wiecherinksweg 5 Pastoor Geertmanstraat 22
7548 RM  BOEKELO 7554 MG  BECKUM
Tel.: (053) 428 13 24 Tel.: (074) 367 65 49
Fax: (053) 428 33 15 Fax: (074) 367 61 65

GGGEEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIISSSEEEEEERRRDDD   IIINNN
✹✹✹ VVVIIIOOOLLLEEENNN   ✹✹✹ PPPEEERRRKKKPPPLLLAAANNNTTTEEENNN   ✹✹✹ KKKUUUIIIPPPPPPLLLAAANNNTTTEEENNN

✹✹✹ HHHAAANNNGGGPPPLLLAAANNNTTTEEENNN   ✹✹✹ GGGRRROOOEEENNNTTTEEEPPPLLLAAANNNTTTEEENNN
PPOOTTGGRROONNDD    --    SSIIEERRTTUUIINNCCOOMMPPOOSSTT

TTUUIINNTTUURRFF  --  GGEEDDRROOOOGGDDEE KKOOEEMMEESSTT

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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DE BOEKELOPERS ZIJN VOLOP 
IN BEWEGING

DOOR: MARIEKE MEIJERINK-MIEDEMA

Ben je je bekende rondje aan het hardlopen 
en vraag je je wel eens af: “Hmm, zou ik er 
meer uit kunnen halen?” Of zie je weer een 
Boekeloper voorbij rennen en denk je: “Goh, 
da’s even geleden dat ik bij een training 
was…” Wacht dan niet langer en sluit je aan! 

Verbeter je looptechniek en programmeer je lichaam voor nieuwe routines door mee te 
doen met de hardlooptrainingen van de Boekelopers die drie nieuwe trainers hebben. Drie? 
Jazeker, je las het goed. Op 14 mei hebben Henk Blik, Jeroen Scholten en Nienke Visser na 
hard werken, veel leren en onder begeleiding training geven nu officieel het diploma Basis 
Looptrainer van de Atletiekunie behaald. Als vereniging zijn we zeer trots op onze nieuwe 
trainers! Dus keuze genoeg…

De vrijdaggroep
Kor (tot voor kort trainer op de vrijdagochtend) doet een stapje terug voor Henk. Henk heeft 
veel leuke ideeën om de groep te stimuleren en verder te verbeteren in looptechniek en 
conditie. Kor blijft verbonden aan Boekelopers en zal met enige regelmaat de vrijdaggroep 
nog verblijden met zijn komst. De vrijdaggroep loopt van 8.45 tot 10.00 uur en traint voor- 
namelijk buiten de baan door ons mooie buitengebied. 

Wat kenmerkt deze vrijdagochtend groep? Humor, genieten van flora en fauna onderweg,  
betrokkenheid en serieus trainen. Het loopniveau is uiteenlopend met verschillende loop- 
en conditieniveaus. Het belangrijkste is dat je gemotiveerd bent, plezier in het lopen hebt 
(of vanzelf krijgt door de bezielende leiding!) en minimaal 5 km kan hardlopen om mee te 
kunnen doen.
 
De maandag- en woensdaggroep
De maandaggroep traint van 19.30 tot 21.00 uur. Jeroen gaat vol enthousiasme de trai-
ningen op maandag verzorgen en zal in overleg met de groep de koers gaan bepalen. De 
woensdaggroep traint ook van 19.30 tot 21.00 uur. Ronald Teeuw maakt na 6 jaar deze 
groep geleid te hebben plaats voor Nienke. Ook Nienke gaat vol enthousiasme aan de slag. 

De nieuwe trainers: Jeroen Scholten,  
Nienke Visser en Henk Blik
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• Loonwerk 
• Grondwerk
• Straatwerk 
• Rioolwerk 
• Fourage
• Containers  

 Graszaden
 Bestrijdingsmiddelen
 Grond en Zand
 Puin en Plastic
 Bestrating of Grind
 Bronfilter spuiten  

Badweg 65
7548 RX Enschede
Tel: 053 – 428 1595
Fax: 053 – 428 2782
06 - 308 716 86 
06 - 534 132 70 
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl 

ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDRIJF



OUDE VOERTUIGEN GEZOCHT

Na 2 jaar van afwezigheid organiseert de Boekelose Ondernemers Vereniging in samen-
werking met de Klepp’nSproak Keerls dit jaar weer de Oude Voertuigendag. En wel op 
zondag 16 oktober. 

De Oude Voertuigendag is een uniek klassiek spektakel waar vanaf 11.00 uur vele merken 
klassieke auto’s, tractoren, bromfietsen, motorfietsen en stoommachines te bezichtigen 
zijn. Het evenement duurt tot 17.00 uur

Neem met je voertuig deel aan het evenement
Ben je in het bezit van een van de hierboven genoemde voertuigen van bouwjaar 1985  
of eerder, schroom dan niet om deel te nemen aan dit evenement. Houd voor aanvul-
lende informatie de website van de Boekelose Ondernemers Vereniging in de gaten,  
www.ondernemendboekelo.nl, of de Boekeloos van september.

Met vriendelijke groet,
Commissie Oude Voertuigendag & Klepp’nSproak Keerls
oudevoertuigendagboekelo@gmail.com

Ronald blijft verbonden aan de club en zal twee keer per jaar een beginnersclinic gaan 
begeleiden en uiteraard zijn bestuursfunctie blijven vervullen. Kleedkamers en kantine 
zijn beschikbaar om fris gewassen en na een versnapering weer fruitig naar huis te gaan. 

Nieuwe ideeën 
Met de nieuwe trainersstaf ontstaan er ook nieuwe ideeën en pre-corona routines zullen 
weer opgepakt worden. Zo gaan we in ieder geval weer starten met twee keer per jaar een 
gezamenlijk trainingsdoel met daarbij behorend schema. We gaan een halfjaarlijks schema 
maken dat voor iedereen inzichtelijk is, om ook fijn je individuele trainingen van af te lezen. 
Daarnaast staat duurlopen op locatie ook hoog op ons lijstje. Reden genoeg dus om te 
(blijven) komen of je weer aan te sluiten als je een tijd niet geweest bent. Heb je wat trai-
ningsachterstand, overleg dan met de trainer hoe je het beste weer in kunt stromen. Aan de 
gezelligheid zal zeker niets veranderen!

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Mail deze naar lopers@bscunisson.nl.
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WWiisstt  uu  ddaatt……..  

……iinn  NNeeddeerrllaanndd  11  oopp  ddee  1122  kkiinnddeerreenn  iinn  aarrmmooeeddee  lleeeefftt..  
 
Daarom heeft Different Bikes Enschede er voor gekozen om sociaal 
maatschappelijk betrokken te zijn bij Stichting Leergeld. 

Samen zorgen we er voor dat kinderen een fiets kunnen uitzoeken, 
waarvan de ouders niet voldoende inkomen hebben om dit te 
bekostigen (heeft u vragen hierover, bel ons via 074-2340111). 

BBOOEEKKEELLOOSSEE  SSTTOOOOMMBBLLEEKKEERRIIJJ  5588AA  --  77554488  EEGG    BBOOEEKKEELLOO  --  wwwwww..ddiiffffeerreenntt--bbiikkeess..nnll  --  iinnffoo@@ddiiffffeerreenntt--bbiikkeess..nnll  

www.tandartspraktijkboekelo.nl
053 - 428 27 93

En tóch het complete zorgpakket!

Prettig 
kleinschalig

Maak uw 
eerste 

afspraak!
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OP BEZOEK BIJ DE KOE

Ben je op zoek naar een leuk uitje in de zomervakantie? Kom kijken bij de koeien! Ga mee 
op rondleiding bij een van onderstaande melkveebedrijven en zie wat de koe daar allemaal 
doet.

In de zomervakantie van week 29 tot en met week 34 (18 juli - 28 augustus) kun je bij  
verschillende boerderijen op koeienbezoek. De rondleiding start om 14.00 uur en duurt  
ongeveer 1 tot 1,5 uur. Honden zijn niet toegestaan en de rondleiding is op eigen risico.  
De kosten zijn €3 p.p. en kinderen t/m 2 jaar zijn gratis. 

Reserveren verplicht
Reserveren is verplicht en kan door tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de rondleiding te 
bellen of appen naar het bedrijf. Zie voor informatie de Facebookpagina Rondleidingen op 
de boerderij: https://www.facebook.com/RondleidingenBoerderij 

Maandag:  Biologisch melkveebedrijf 'n Pol (Stokkers) 
   Boekelerhofweg 100, 7548 RA Boekelo | 06 - 1251 6567 

Dinsdag:  Melkveebedrijf Stokkers 
   Lutje Bruninkweg 25, 7544 RD Broekheurne | 06 - 2098 2888 

Woensdag:  Melkveebedrijf de Veldgeuver (Schukkink-Olink) 
   Veldgeuverweg 20, 7547 RG Twekkelo | 06 - 1005 1803 

Donderdag:  Melkveebedrijf Smelt- Luttikhedde 
   Braamweg 12a, 7481 RB Buurse | 06 - 8344 4236

Vrijdag:  Melkveebedrijf Voogd/Melktap Hof Espelo Enschede 
   Weerseloseweg 235, 7522 PS Enschede | 06 - 2253 7056

Zaterdag:  Melkveebedrijf De Brookmoat Pasman-Aalpol 
   Haaksbergerstraat 1006, 7548 PC Usselo | 06 - 1379 3855 
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Renovatie

Agrarisch

Verbouw

Woningbouw

Uw
special

ist
in 

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/

Beckum

074 - 367 64 07

Utiliteitbouw

www.mulderbouwt.nl

Hallenbouw
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UNISSON BOEKELO IS OP ZOEK NAAR VOLLEYBALSPEELSTERS

Wij, de dames van Dames 1 van Unisson 
Boekelo, zoeken nieuwe speelsters voor in 
ons volleybalteam.

Wat hebben we jou te bieden?
• We zijn een fanatiek en gedreven team
•  We hebben training van een betrokken en 

gemotiveerde trainer
•  We starten volgend seizoen in een 

gloednieuwe sporthal
 
Nieuwsgierig geworden?
Je bent van harte welkom om 3 keer gratis mee te trainen met ons team. Lijkt je dat leuk? 
Neem dan contact op met Simone Regterschot via 06 - 4569 4598.

FEESTWEEK G.V. UNISSON MET OPEN LESSEN

En dan is het eindelijk zover. Na heel wat jaren voorwerk staat hij er: onze 
nieuwe sporthal! Mooi, groot, modern en van alle gemakken voorzien. 

Er is een einde gekomen aan het sporten in het oude gymzaaltje. Alle sporten onder één dak, 
voor alle inwoners van Boekelo, Usselo, Twekkelo en omstreken. Wij zijn enorm trots en hopen 
onze activiteiten te kunnen uitbreiden met nog veel meer leuke sporten voor jong en oud!

Na de zomervakantie vinden alle gymlessen van de scholen en van G.V. Unisson plaats in 
de nieuwe sporthal. Dit willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. De week van 
de ingebruikname van de Westerveldhal staat geheel in het teken van feest! We gaan flink 
uitpakken! Hoe precies, dat blijft nog een verrassing, maar we zullen alvast een tipje van de 
sluier oplichten. Alle lessen van G.V. Unisson in die week zijn feestlessen. Er zijn demo’s, cli-
nics, hapjes, drankjes, lekkers en alle lessen zijn vrij toegankelijk voor familieleden, vrienden 
of wie eens kennis wil maken met een van onze sporten. Alle leden, zowel jong als oud, 
krijgen een prachtig cadeau met daarbij nog een extra verrassing. We sluiten de week af met 
een feestje en verloting waarbij alle leden van G.V. Unisson kans maken op spectaculaire 
prijzen.
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Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral 
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim 

25 jaar ervaring, haal je met een betaalbare cursus, die op jouw 
wensen is afgestemd, je rijbewijs. Succes verzekerd! 

AUTO – MOTOR – BROMFIETS en  AUTO MET AANHANGWAGEN
 

Kantoor Hengelo   Kantoor  Enschede�

Haaksbergerstraat 195   Transportcentrum 3 (naast het CBR) 
7554 PA Hengelo   7547 RT Enschede 
074-3676333   053-4315906 

� www.ezendam.nl 



Een ding is zeker, het wordt een echte feestweek! Dus kom allemaal naar onze lessen in de 
eerste week na de zomervakantie, van maandag 29 augustus tot en met zaterdagochtend 
3 september! Noteer deze week in je agenda en laten we er met elkaar een groot feest van 
maken.

EEN TINY HOUSE UIT 1906

DOOR: GUUS FERREE 

Over ufo’s bestaan verschillende meningen. 
Over een door de lucht zwevend oud rijtuig 
niet (meer). Het Bleekerijplein vormde za-
terdag 4 juni namelijk het decor van een 
bijzondere reddingsoperatie. 

Een handvol vrijwilligers van Museum Buurtspoorweg zorgde ervoor dat een voormalige  
wagenbak van de Staats Spoorwegen en later de NS in Boekelo aan een derde leven kan 
gaan beginnen. Na een paar dagen van ‘afbreken en inpakken’ in Bosch en Duin bij Zeist 
werd het historisch waardevolle casco via de A1 met een truck naar Twente gereden. En 
zweefde het op een gegeven moment met behulp van een zware kraan door het Boekelose 
luchtruim. Om een half uur later de grote materieelhal binnen te worden geschoven.   

Even wat geschiedenis
Na de oorlog kende Nederland, net als nu het geval is, een grote woningnood. Daarom stelde 
de NS afgekeurde rijtuigen, die voor een deel terugkwamen uit Duitsland, voor een schap-
pelijk bedrag beschikbaar aan het eigen personeel. Rijtuig NS C1040 werd in 1948 voor het 
bedrag van 375 gulden verkocht aan Jaap en Ali van den Berg, beiden werknemers van de 
NS. Destijds zat de buitenkant van dit lokaalrijtuig nog vol met kogelgaten. Het jonge stel liet 
zich daar niet door weerhouden, blij als het was met een eigen onderkomen dat als de voor-
loper van de huidige tiny houses kan worden beschouwd. Het rijtuig werd in eigen beheer 
opgeknapt, onder meer met gebruikt hout dat in Utrecht werd gekocht. Het ene open balkon 
veranderde in een kledingkast, het andere werd een vestibule. Prachtig detail hierbij is dat de 
voordeur door de familie zelf vervaardigd werd van het hout afkomstig van de rijtuigbanken.

In de daaropvolgende jaren was er een paar keer sprake van gezinsuitbreiding. Bij ieder kind 
werd een stukje aan het rijtuig gebouwd. Eerst aan de achterkant, later ook aan de voor-
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Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,  
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw 

Groothuizenweg 62    7481 WD Haaksbergen 
Telefoon 0545 – 22 12 66   Fax 0545 – 47 52 23 
E-mail info@vogtbouw.nl Internet www.vogtbouw.nl 

INDICATIES VOOR ACUPUNCTUUR

•  Pijn, zowel acuut als chronisch

•  Klachten van spijsvertering, menstruatie, hormonen, 

urinewegen, KNO, spieren/banden/gewrichten, 

zwangerschap,

•  Maar ook bij hoofdpijn, eczeem, allergie, luchtwegen, 

mentale problematiek, infertiliteit, etc.

 Staat uw klacht er niet tussen?

Neem gerust contact op om te overleggen.

Fenanja Bouman  •  Meester Verbernestraat 40, Beckum
06 27560378  •  info@taiyin.nl  •  www.taiyin.nl

OOK
GESCHIKT

VOOR 

 BABY’S EN
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kant. Een nieuw dak maakte de woning compleet en zo heeft het rijtuighuis jaren langs het 
spoorlijntje van Bilthoven naar Zeist bij Bosch en Duin gestaan. Na het overlijden van de heer 
Van den Berg eind vorige eeuw heeft mevrouw Van den Berg nog tot 2014 hier gewoond. 
Na haar overlijden bleef de woning in de familie en deed het dienst als buitenverblijf. Tot in 
2020 werd besloten om de woning, inclusief het inpandige rijtuig, te verkopen. Daarbij werd 
afgesproken dat het rijtuig bewaard zou blijven en kon worden opgenomen in de collectie 
van Museum Buurtspoorweg. 

Begin juni heeft een klein team van het museum ervoor gezorgd dat de woning voorzichtig 
uit elkaar werd gehaald. Een week lang is er gewerkt om het huis te ontmantelen en het 
rijtuig weer vrij te krijgen. Daarbij was de grote vraag wat de staat van het rijtuig zou zijn.  
Die viel na al die jaren niet tegen, wat vooral te danken is aan het vakmanschap waarmee  
het rijtuig in 1906 is gebouwd. Daarnaast is het goed geconserveerd gebleven, omdat het al 
die jaren binnen in een woning heeft gestaan. Zo kon het rijtuig na een week zonder al te veel 
problemen van de plek gehesen worden. Voor de volledigheid, rijtuigen van dit type hebben 
vroeger ook daadwerkelijk langs Boekelo gereden.

Bij de MBS bevinden zich nu vier oude rijtuigbakken. Het is daarmee de grootste collectie 
nog niet rijvaardig Nederlands lokaalspoor materieel. Als deze rijtuigen ooit zijn opgeknapt 
kan het verhaal over het reizen in grootmoeders tijd door de regio op een hele authentieke 
manier worden verteld. Tot zolang is de jongste aanwinst in Boekelo te bewonderen als 
noodwoning. Een deel van de inventaris zoals stoelen, schilderijtjes en lampen mochten 
namelijk worden meegenomen.

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE JE 
LICHAAM ER VAN BINNEN ÉCHT AAN 
TOE IS?

DOOR: JOYCE VORSTEVELD

Iedereen is elke dag met de buitenkant van zijn of 
haar lichaam bezig. Maar hoe zit het met onze in-
nerlijke gesteldheid? Om daar antwoord op te krijgen 
breng ik een bezoekje aan Romy de Bruin van ‘Jouw 
Pulse’ aan de Haaksbergerstraat tegenover Ben van 
‘t Mös. En dat is zeker een aanrader.
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www.slijterijgebotteld.nl
Beckumerstraat 19

Whiskey

Wijn
Bier

Geschenken
Gedestilleerd

TEL. 085 - 06 07 908
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Romy heeft namelijk als een van de weinigen in de regio een ‘Jouw Pulse lichaamsscan’. Dit 
is een medisch apparaat uit Zwitserland dat onzichtbare lichaamsprocessen zichtbaar kan 
maken. Het apparaat stuurt, via twee elektrodes die op je enkels worden geplakt, frequenties 
je lichaam in die van alles in beeld brengen: virussen, bacteriën, schimmels, allergieën, verzu-
ring, blokkades in wervels, organen, gewrichten die niet soepel zijn, bloedvaten en zenuwen.

In Zwitserland en Duitsland wordt de scan door de reguliere medische wetenschap gebruikt 
als ‘regelmatige check’. In Nederland is men helaas nog niet zo ver. Romy vindt dat erg jammer, 
want ze geeft aan het te zien als een soort ‘APK voor je lichaam’. Na de scan, die ongeveer  
8 minuten duurt, krijg je namelijk een duidelijk overzicht van hoe jouw lichaam functioneert  
en waarom bepaalde processen stagneren.

De scan geeft tot op microniveau aan waar de problemen zitten. En daar komt de kennis van 
Romy tot uiting. Ze geeft na de scan direct een eerste behandeling om de grootste actiepunten 
aan te pakken. De ‘behandeling’ kost weinig moeite maar gaat veel effect geven. Wederom 
word ik aangesloten op het Pulse apparaat dat, via de elektroden op de enkels, opnieuw ge-
richt frequenties mijn lichaam in stuurt. Je lichaam wordt op een voor jouw specifieke manier 
geprikkeld om sneller te herstellen. De behandeling duurt ongeveer 35 minuten en tijdens dit 
wachten geeft Romy leefstijladvies op maat, over onder andere voeding en supplementen.

Romy: “Als coach en voedingsdeskundige wil ik mensen inspireren om het beste uit zichzelf te 
halen en mensen ondersteunen bij diverse lichamelijke klachten. Graag laat ik mensen inzien 
hoe je lichaam werkt en welke keuzes je kunt maken om te kunnen herstellen. In ieder geval 
wil ik ervoor zorgen dat iemand zijn energie weer terugkrijgt.”

Omdat Romy pas onlangs is gestart, in maart van dit jaar, heeft ze nog geen AGB-code.  
Zo snel ze die heeft en aangesloten kan worden bij beroepsorganisatie CAT, wordt de behan-
deling gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar, mits je een aanvullende verzekering voor 
alternatieve therapie hebt. Voor nu zijn de kosten voor een scan €100. Dat is inclusief duide-
lijke uitleg over hoe jouw lichaam functioneert en waarom bepaalde processen stagneren en 
leefstijladvies op maat én een behandeling zodat je lichaam geprikkeld wordt om sneller te 
herstellen.

Dus voor iedereen die naast het uiterlijk ook bezig wil gaan met zijn of haar innerlijk, bekijk 
de website www.jouwpulse.nl en maak een afspraak. Bezig zijn met je gezondheid was nog 
nooit zo makkelijk!
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Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinverzorging Bestrating Grondwerk

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET 

MEER INFO BEL 06 53 63 14 47 • VERHAAKTUINVERZORGING.NL

 
 
 
 
 
 
 

  Openingstijden: Ma t/m vrijdag 8.30 -16.30 uur 
 

  Alles op afspraak, geen wachttijden 
 

 
 
 
Beckumerstraat 15 • 053-4361616 • www.dapboekelo.nl 
          De beste zorg voor uw dier, 24 uur per dag 

 
 

Slagerij Mark Wagelaar
Beckumerstraat 18, Boekelo, 053-4281216 

info@slagerijwagelaar.nl, www.slagerijwagelaar.nl
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De “Huiskamer van het Dorp” is een ontmoe-

tingsplek voor en door bewoners van Boekelo, 

Twekkelo en Usselo. Voor een bakje koffie, 

een praatje, een heerlijke maaltijd of om mee 

te doen aan één van de activiteiten kunt u te-

recht in “De Berke”, Jan van Elburgstraat 111, 

Boekelo.

JULI EN AUGUSTUS
Ma. Nordic Walking en wandelen rondom Boekelo 13.45 uur

Ma. Gym door fysiotherapeut 14.00 uur

Ma. Huiskameractiviteiten door Livio 14.00 uur

Di. Tai chi. Twee groepen 9.00 uur & 10.15 uur

Di. Elke twee weken samen handwerken 14.00 uur

Di. Elke 2e dinsdag van de maand PC-inloop 14.00 uur

Wo. Huiskameractiviteiten door Livio 10.00 uur

Do. Jeu de Boule 14.00 uur

Vr. Huiskameractiviteiten door Livio 13.30 uur

Wo. 6 juli Samen zingen met De Berkezangers 14.00 uur

Do. 7 juli Skip-Bo 14.00 uur

Do. 14 juli Sjoelen en Keezen 14.00 uur

Do. 21 juli Rummikub en samen eten 14.00 uur

Do. 28 juli Sjoelen en Skip-Bo 14.00 uur

Vr. 29 juli Filmavond 19.00 uur

Wo. 3 aug. Samen zingen met De Berkezangers 14.00 uur

Do. 4 aug. Bingo 14.00 uur

Do. 11 aug. Sjoelen en Rummikub 14.00 uur

Do. 18 aug. Sjoelen, Keezen en samen eten 14.00 uur

Do. 25 aug. Effkes d’r oet 14.00 uur
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste verdiepte ik mij in diverse

merken. Het exclusieve merk Maria

Galland sluit het beste aan bij mijn

verwachtingen. 

Laat u verrassen door de  aangename

geur, van een prachtig  product, dat de

conditie van de huid verzorgt én 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Marcellinuskerk Boekelo Op zondag 3 juli en 7 augustus is er om 10.00 uur een gebedsdienst. 
Verdere bijzonderheden kun je vinden in de rubriek OpWeg van het weekblad Rond Haakbergen 
en op www.franciscusparochie.nl.
 
Pancratiuskerk Haaksbergen Elke zondag is er om 9.30 uur een eucharistieviering. Bijzonder-
heden kun je vinden in de rubriek OpWeg van het weekblad Rond Haakbergen en op de website 
www.franciscusparochie.nl. Via de website www.kerkdienstgemist.nl/stations/2326 kun je de 
eucharistieviering in deze kerk volgen. Op NPO 2 wordt elke zondagmorgen van 10.00 - 11.00 uur 
een eucharistieviering uitgezonden. 
 
Protestantse kerk Usselo Elke zondag is er om 10.00 uur een dienst in deze kerk. Je kunt de 
kerkdiensten van de protestantse kerk Usselo ook online volgen via www.kerkdienstgemist.nl.  
Bij ‘Zoek kerk’ typ je Usselo in. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we je naar de website: 
www.protestantsegemeente-usselo.nl.
 
KALENDER JULI EN AUGUSTUS
do. 7 juli  Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied geldt
 mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl  .................................17.00
di. 12 juli  Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede Aanmelden via  
 dorpsraad@boekelo.info of telefonisch .................................................... 19.00 - 19.30
di. 12 juli Openbare vergadering Dorpsraad | De Zweede .....................................................20.00
ma. t/m za. 18 juli t/m 27 aug. Op bezoek bij de koe | Rondleidingen melkveebedrijven  
 Zie pagina 49  ............................................................................................................. 14.00
zo. 24 juli Open Tuin Dag Tuin Beckelo | Beckumerstraat 460 ................................. 10.00 - 17.00
do. 4 aug. Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied 
 geldt mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl  ........................17.00
di. 9 aug. Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede 
 Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch ......................... 19.00 - 19.30
do. 11 aug. Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com 
vr. 19 aug. Kinderactiviteit Camino | Biologisch Melkveebedrijf ‘n Pol Usselo 
 Aanmelden zie pagina 41 ............................................................................ 14.00 - 16.00
zo. 21 aug. Open Tuin Dag Tuin Beckelo | Beckumerstraat 460 ................................. 10.00 - 17.00
zo. 28 aug. Oude Deuren Cup | Het Rutbeek Kijk voor meer informatie
 en aanmelden op www.oudedeurencup.nl ............................................... 10.00 - 17.00
ma. 29 aug. t/m za. 3 sept. Feestweek G.V. Unisson | Sporthal De Zweede
do. 1 sept. Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied 
 geldt mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl  ........................17.00
vr. 2 sept. Bezorgers Boekeloos | De Zweede
za. 10 sept. Tuckerville Festival | Het Rutbeek. Kijk voor informatie op www.tuckerville.nl
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COLOFON

ADVERTENTIES
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info

INTERNET
De digitale versie van Boekeloos
kun je vinden op:
www.boekelo.info/Boekeloos
(archief vanaf 2006)

SLUITINGSDATA KOPIJ
Iedere tweede donderdag van de maand
Voor de exacte data: zie de kalender
achterin de papieren uitgave of op:
www.boekelo.info/Boekeloos

BOEKELOOS
Is een uitgave van de Stichting Dorpsraad 
Boekelo. Ingezonden artikelen, indien  
voorzien van naam en adres, vallen wanneer 
geplaatst, buiten de verantwoordelijkheid  
van zowel de Dorpsraad als de redactie.

BOEKELOOS
Verschijnt 10x per jaar
(juli/augustus en december/ 
januari: dubbel nummer) 
Oplage:  1900 ex. per uitgave
Vormgeving: Dus brand design, Enschede
Druk:  BindingDesign, Hengelo

STICHTING DORPSRAAD 
BOEKELO

Boekelosestraat 275
7548 AS Boekelo

Bank:  NL69 RABO 0316734950
K.v.K.  nr.: 41028185
Mail:  dorpsraad@boekelo.info
Site:  www.boekelo.info

Voorzitter
André de Boer 06 - 2184 0342

Secretaris/Vice voorzitter
Ben ter Stal 06 - 1250 8149

Penningmeester
Bart Stokkers 06 - 1284 5310
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NIEUWBOUW • V ER BOUW 

R ES TAUR AT IE •  R EN OVAT IE 

O NDER H OUD • SERV ICEBUS

Bouwbedrijf Stokkers BV • Kwinkelerweg 223, 7548 BS Boekelo • info@stokkers.nl • 053 428 1389

www.stokkers.nl

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.

Inbraakwerend huis?
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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